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Dr. Raphael Augusto Bellini
*22/10/1927 – †04/04/2008
Faleceu em 4 de abril de 2008, na cidade de São Paulo, o
Dr. Raphael Augusto Bellini, anestesiologista conceituado,
dedicado e estudioso da especialidade. Filho de Luciano
Bellini e Thereza Iaiá Bellini, nasceu na cidade de Matão.
Casou-se em 12 de outubro de 1953, com Brunilda de Almeida Bellini, sua amada e querida esposa, que o presenteou com dois queridos filhos: Aurélio Augusto Bellini e
Márcio Luis Bellini. Alegria, felicidade, como bom italiano,
transparecia em seu semblante quando falava de suas netas e bisneta.
Formou-se na Escola Paulista de Medicina em 1952, onde
pouco tempo depois concluiu sua especialização em Anestesiologia. Seu interesse pela especialidade teve início
quando estava cursando a faculdade. Nos anos de 1954 e
1955 acompanhava a prática da Anestesiologia no grupo do
Dr. Caio Pinheiro e logo após foi convidado para fazer parte
desse grupo que deu origem, em 1968, à SEMESP (Serviços Médicos São Paulo Sociedade Cooperativa Ltda.), sociedade esta na qual exerceu a Anestesiologia até 2005,
quando se aposentou. Em 1960 obteve o Título Superior em
Anestesiologia outorgado pela Sociedade Brasileira de
Anestesiologia e Associação Médica Brasileira, exame este
realizado durante o Congresso Brasileiro de Anestesiologia
na cidade de Curitiba.
Foi professor da especialidade, ministrando aulas para o
quarto ano de Medicina entre 1959 e 1967. Nesse ano, fez
parte da Diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
Em 1966, então Presidente da Sociedade de Anestesiologia
do Estado de São Paulo (SAESP), Departamento de Anestesiologia da Associação Paulista de Medicina, Dr. Bellini, como
era chamado por seus amigos e colegas da especialidade,
juntamente com o Dr. Kentaro Takaoka, alugou uma sala no
Edifício Pasteur, para onde foi transferida a SAESP, regional
de São Paulo da Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
Ainda durante a sua presidência deu início às Rodadas de
Anestesiologia do Interior do Estado de São Paulo (RAIESP),
realizada na cidade de São José dos Campos. Nessa época, também tiveram início as Jornadas do Sudeste Brasileiro
de Anestesiologia (JASB), realizadas entre São Paulo, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, sendo o primeiro
evento realizado na cidade de Belo Horizonte.
Dr. Bellini sempre lembrou com carinho dessa época e também de seus amigos que o ajudaram na diretoria e divulgação da SAESP, com os Drs. Pedro Gereto, Roberto Ayres
Araújo, Kentaro Takaoka, Carlos Vita Lacerda de Abreu e
amigos integrantes do grupo de anestesia do Dr. Caio Pinheiro.
Foi presidente da SEMESP e Diretor da Casa de Saúde Santa Rita até os últimos momentos de sua vida. Exerceu a
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rita Sociedade Portuguesa de Beneficência, Hospital Sabará,
Hospital Santa Edwiges e Hospital Santa Rita.
Formou vários especialistas em Anestesiologia, ministrando
aulas práticas e teóricas no Centro de Ensino e Treinamento em Anestesiologia do Hospital da Beneficência Portuguesa e Hospital Santa Rita, reconhecido pela SBA e pelo MEC.
Sempre amigo, dedicado, distribuindo conhecimento e alegria de viver, sua palavra sempre foi de estímulo aos colegas iniciantes na especialidade.
À época de sua aposentadoria procurou seguir as palavras
ditas por um amigo:
“Senhor,
Ensina-me a envelhecer
Que meu afastamento do campo de trabalho seja tão
simples e natural
Como um sereno e feliz luminoso pôr-do-sol.”
Foi assim que ele nos deixou. Ganhamos um grande amigo,
um professor e um profissional exemplar. Seus ensinamentos e a sua alegria de viver sempre estarão presentes
na memória de seus amigos deixando grandes saudades.
Raimundo Rebuglio, TSA
Ex-Presidente SBA/SEMESP Anestesiologia
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Dr. Raphael Augusto Bellini, a well-know and dedicated
anesthesiologist, besides a diligent scholar of his subspecialty, died in the city of São Paulo, in the state of São Paulo,
Brazil, on April 4, 2008. He was the son of Luciano Bellini
and Thereza Iaiá Bellini, and he was born in the city of Matão.
He married Brunilda de Almeira Bellini his lovely and dear
wife, on October 12, 1953, who gave him two sons: Aurélio
Augusto Bellini and Márcio Luis Bellini. As a good Italian
descendent, his face lit up with happiness whenever he
talked about his granddaughters and great-granddaughter.
He received his medical degree from the Escola Paulista de
Medicina in 1952, where, shortly after, he completed his
anesthesiology training. His interest on this subspecialty
began when he was still in medical school. In 1954 and 1955,
he followed the activities of the anesthesiology group of Dr.
Caio Pinheiro, and soon after was invited to join the group
who, in 1968 created SEMESP (Serviços Médicos São Paulo Sociedade Cooperative LTDA), and he practiced anesthe559
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siology with this group until 2005, when he retired. In 1960
he obtained the Superior Title of Anesthesiology issued by the
Sociedade Brasileira de Anestesiologia and Associação Médica Brasileira, after passing his boards during the Congresso Brasileiro de Anestesiologia held in Curitiba, in the State
of Paraná, Brazil.
He was an anesthesiology professor, teaching 4th-year medical students from 1959 to 1967. That same year he was
in the Board of the Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
In 1966, as President of the Sociedade de Anestesiologia
do Estado de São Paulo (SAESP), Departamento de Anestesiologia da Associação Paulista de Medicina, Dr. Bellini,
along with Dr. Kentaro Takaoka, rented an office at the
Pasteur Building where SAESP, the regional representation
of the Sociedade Brasileira de Anestesiologia, was transferred to.
During his presidency, he launched the Rodadas de Anestesiologia do Interior do Estado de São Paulo (RAIESP),
which was held in the city of São José dos Campos. At the
same time, the Jornadas do Sudeste Brasileiro de Anestesiologia (JASB) among the states of São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santos, and Minas Gerais, were launched.
Dr. Bellini had fond remembrances of that time and of the
friends who helped him in the directorship and the spread
of information at SAESP, with Drs. Pedro Gereto, Roberto
Ayres Araújo, Kentaro Takaoka, Carlos Vita Lacerda de Abreu,
and friends who belonged to the anesthesiology group of Dr.
Caio Pinheiro.
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He was president of the SEMESP and Director of the Casa
de Saúde Santa Rita until the last days of his life. He practiced Anesthesiology at the Hospital São Joaquim da Real e
Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência, Hospital Sabará, Hospital Santa Edwiges, and Hospital Santa Rita.
He trained several Anesthesiology specialists, teaching the
practical and theoretical fundaments of Anesthesiology at the
Anesthesiology Teaching and Training Center of the Hospital da Beneficência Portuguesa and Hospital Santa Rita,
recognized by the SBA and MEC (Ministry of Education). He
was always a dedicated friend, distributing his knowledge
and joy of living, and his words were always a great stimulus
for the colleagues who were beginning in the specialty.
When he retired, he tried to follow the words spoken by a
friend:
“Lord,
Teach me how to grow old
That leaving my field of work would be simple and
natural
As a serene an shiny sunset.”
And that is how he left us. We had a good friend, a professor, and an exemplary professional. His teachings and joy of
life will always be present in the memory of his friends, who
will always miss him.
Raimundo Rebuglio, TSA
Former President of the SBA / SEMESP
Anesthesiology
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